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برگزاری سی و پنجمین جلسه انجمن
سی و پنجمین جلسه انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در مهرماه  6931برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور اعضای هیات دیره کنفرانس برگزار گردید ،به بررسی امکان انعقاد
تفاهم نامه مشترک با انجمنهای دیگر ،لزوم برنامهریزی جهت برگزاری کارگاههای تخصصی
و همچنین توسعه شاخه دانشآموزی انجمن و تاسیس شاخه دانشجویی انجمن پرداخته شد و
اعضای هیات مدیره به بحث و تبادل نظر در این موارد پرداختند.
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گزارش برگزاری
سومین کنفرانس ملی تازههای سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بینالمللی
ژنومیکس و پروتئومیکس

سومین کنفرانس ملی "تازههای سلولی و مولکولی و
اولین سمپوزیوم بینالمللی ژنومیکس و
پروتئومیکس" با حضور اساتید برجسته بیولوژی و
چهرههای ماندگار علمی کشور در روزهای  29و 22
مهرماه  6369در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
برگزار گردید .انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
یکی از حامیان این کنفرانس بود.

سومین کنفرانس ملی "تازههای سلولی و
مولکولی و اولین سمپوزیوم بینالمللی
ژنومیکس و پروتئومیکس" در روزهای 29
و  22مهرماه  6369مقالههای تخصصی
پذیرفته شده در زمینه های میکروبیولوژی،
ایمونولوژی ،پروبیوتیک ،سلولهای بنیادی،
کشت سلول و مهندسی بافت ،بیوتکنولوژی،
نانو تکنولوژی ،هماتولوژی ،انکولوژی،
پاتولوژی و آناتومی ،فیزیولوژی،
فارماکولوژی ،اثر متقابل تغذیه و دارو در
ژنوم و ژنتیک ،ژنتیک و بیماریهای
ژنتیکی ،علوم سلولی مولکولی و تکوینی،
بیوانفورماتیک و هماتولوژی ارائه گردید در
این کنفرانس  285مقاله به دبیرخانه ارسال
شد که از این تعداد  643مقاله پذیرش شد.

در پایان روز دوم کنفرانس به سخنرانان و
پوسترهای برگزیده جوایزی اعطا شد.

مصاحبه
دکتر سعید ذاکر بستان آبادی ،رئیس دبیرخانه
دایمی کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی تازههای
سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بینالمللی
ژنومیکس و پروتئومیکس در راستای برگزاری
این کنفرانس اظهار داشت که "اولین همایش
تازه های سلولی و مولکولی" در سال  66در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند برگزار شد که
در حاشیه این همایش مجوز دومین همایش
را نیز اخذ گردید .پس از آن با مساعدت
همکاران توانستیم مجوز دایمی دبیرخانه
کنفرانسها را دریافت نماییم .وی سپس بیان
نمود که "سومین همایش تازههای سلولی و
مولکولی ایران" به درخواست معاونت پژوهشی
واحد اردبیل در دانشگاه آزاد اسالمی این
استان برگزار گردید.

دکتر ذاکر سپس بیان نمودندکه دور بعدی
کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی در واحد
رودهن برگزار خواهد شد .دکتر سعید ذاکر عضو
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند
میباشند .دکتر ذاکر دکترای خود را در زمینه
میکروب شناسی پزشکی از دانشگاه دولتی
پزشکی روسیه دریافت نمودند و فوق تخصص
خود را در زمینه ژنتیک مولکولی-بیولوژی
ملکولی به پایان رسانیدند .دکتر ذاکر بیش از
 55مقاله علمی پژوهشی را تاکنون به چاپ
رسانیدهاند .ایشان سمتهای اجرایی نظیر معان
پژهشی دانشگاه آزاد پرند ،رییس بخش ریوی
سردبیری مجالت علمی را برعهده داشتهاند.
.
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بزرگداشت پیشکسوت سلولی و

اخبار کنفرانسها

مولکولی کشور
یکی از بخشهای اصلی کنفرانس ملی تازههای
سلولی و مولکولی ،تجلیل از استاد پیشکسوت و
نخبه در زمینه علم سلولی و مولکولی بود .در این
کنفرانس از دکتر علیرضا ایرانبخش عضو هیات
علمی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان استاد
پیشکسوت سلولی و مولکولی قدردانی گردید.
دکتر ایرانبخش دارای مرتبه علمی استادتمامی
است و قریب به  655مقاله علمی در مجالت
معتبر ،ISC ، ISIعلمی پژوهشی و کنفرانس ها
و کنگره های معتبر ملی و بین المللی منتشر کرده
است .تالیف و ترجمه  62عنوان کتاب ،اجرای 62
طرح تحقیقاتی با رویکردهای تولید علم کاربردی
و ثبت  4ژن در کارنامه علمی او قرار دارد .وی
سردبیر  5مجله علمی پژوهشی و  ISIاست ،ثبت
رسمی بیش از ده اختراع ملی و دو مدال بین
المللی از سوی ایرانبخش حاکی از نگاه هدفمند او
در کاربردی کردن نتایج پژوهش های علمی دارد.
کسب مدال طال مسابقات بین المللی اختراعات
(سئول -کره جنوبی) و نیز کسب مدال طال و اخذ
جایزه ویژه بهترین ایده از مسابقات بین المللی
اختراعات و ابتکارات مالزی  ITEX 2011و کره
جنوبی نشان از خالقیت و نبوغ دکتر ایرانبخش
دارد .تدوین شش استاندارد ملی جنبه ای دیگر از
فعالیت های عضو هیات علمی واحد علوم و
تحقیقات تهران است .ایرانبخش رئیس انجمن
کشت سلول و بافت گیاهی ایران و عضو چندین
انجمن معتبر علمی ملی و بین المللی است.

کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران
 22الی  35آذرماه سال 6369
دکتر نبیونی رییس انجمن زیست شناسی
ایران در راستای تجلیل از دکتر علیرضا
ایرانبخش به عنوان پیشکسوت سلولی و
مولکولی کشور بیان داشت :دکتر ایرانبخش
افزون بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
دارای سوابق درخشان مدیریتی در دانشگاه
آزاد اسالمی است .جایگاه واالی علمی و نبوغ
و خالقیت مثال زدنی به همراه مدیریت
اثربخش او موجب شده است تا شبکه
آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی در حداقل
زمان ممکن و با صرف حداقل هزینه به بلوغ و
تکوین خود برسد و چتری را برای حمایت از
پژوهشگران ایران اسالمی بگستراند.

برگزار کننده :انستیتو پاستور ایران

اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست
فناوری گیاهی،
اردیبهشت ماه 6369
برگزار کننده :دانشگاه حکیم سبزواری

International Conference on
& Agricultural and Food Science
7th International Conference on
Biotechnology
and
Bioengineering
25 - 27 Oct 2017 Lahore, Pakistan

کنفرانسهای آتی تحت حمایت
انجمن
بیستمین کنفرانس ملی و هشتمین
کنفرانس بینالمللی زیستشناسی
بیستمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس
بینالمللی زیستشناسی در تاریخ  3تا  5شهریورماه
 6362توسط دانشگاه مراغه و تحت حمایت انجمن
کشت سلول و بافت گیاهی ایران برگزار خواهد
گردید .نحوه ارسال مقاله و جزئیات کنفرانس در
خبرنامههای بعدی اعالم خواهد گردید.

The Dynamic Cell: From
Molecules and Networks to Form
and Function
27 - 31 Jan 2018 Jan 2018
Hyderabad, India

7th International Conference on
Nanostructures
Octobre 7, 2018 Sharif University
of Technology
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معرفی شاخه دانشآموزی انجمن از برنامههای آتی این شاخه میتوان به تهیه
پوستر مناسب جهت این شاخه ،تدوین جزوه
کشت سلول و بافت گیاهی ایران
شاخه دانشآموزی انجمن ،با هدف آموزش
زیستشناسی و به ویژه کشت سلول و بافت
گیاهی در میان دانشآموزان و دبیران محترم
تاسیس گردیده است .خانم محفوظی رییس
شاخه دانشآموزی انجمن در گفتگو با خبرنگار
انجمن در خصوص فعالیتهای انجام شده این
شاخه بیان نمود که تاکنون عضوگیری در این
شاخه شروع گردیده است و بروشورهایی جهت
معرفی انجمن میان دانشآموزان توزیع گردیده
است .همچنین کارگاههای آموزشی در سطح
دانشآموزی برگزار گردیده است.

آموزش کشت بافت در سطح دانشآموزان و
راهاندازی گروههای تلگرامی آموزشی انجمن
اشاره نمود .محفوظی همچنین افزود که از جمله
مشکالت پیش رو در این حوزه ،عدم وجود مسیر
مناسب برای آموزش دانشآموزان و عدم وجود
نیروی متخصص در زمینه کشت بافت در
مدارس میباشد .شاخه دانشآموزی انجمن
تاکنون  263عضو فعال دارد.

.

مدارک الزم جهت عضویت درانجمن کشت
سلول و بافت گیاهی ایران
 -6تکمیل فرم ثبتنام (قابل دریافت از
وبسایت کنفرانس)
 -2تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی
اشتغال به تحصیل
 -3دو قطعه عکس 3*4
 -4فیش بانکی و اسکن آن
شماره حساب انجمن 228634894 :بانک
تجارت شعبه گلستان خیابان پاسداران
هزینه عضیت:
دانشجویان کارشناسی کارشناسی ارشد:
 255555ریال
دانشجویان دکتری 355555:ریال
اعضای هیات علمی 255555 :ریال
موسسات حقوقی 5555555 :ریال

فعالیتهای انجمن در یکماه گذشته به روایت تصویر

خبرنامه
انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

سی و پنجمین جلسه ماهانه انجمن

شماره ثبت33699 :

www.iapctc.ir
Email: iapctc.2015@gmail.com

تجلیل از استاد پیشکسوت
سلولی ومولکولی در حاشیه
برگزاری سومین کنفرانس ملی
تازههای سلولی و مولکولی

انعقاد تفاهمنامه مشترک میان انجمن زیست شناسی ایران و
انجمن کشت سلول وبافت گیاهی ایران

